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چکیده

نامههایی که امام حسین  ،به افراد مختلتف نوشتته از مشاتبتات
مهم ای ان است مضامین ایتن نامتههتا ،حتاوی نشتات برجستته از

نگاه امام

به نظام بنیامیه و تصریح غصبیبتودن امتارت منتان،

ه تدار بته حشتام جتور بتترای عتدم انحتراف از ستنت نبتوی ،حمایتت
جدی از صحابی اهل بیت

و بیان اوصاف رذیله مل ابیستفیان

بودهاست این پژوهش با روش تحلیتل محتتوا و بتا هتدف رستیدن

بتتته زوایتتتای مختلتتتف دیتتتدگاه امتتتام

در عصتتتر ختتتود نستتتبت بتتته

مخالف تتان ،برش تتمردن ابع تتاد مختل تتف شخصت تیتی ای تتان ،معرفت تی

انحرافتات دستتتگاه بنتیامیته ،چرایتی وجتتو جهتاد و بررستی دلیتل
مخالفت امام حسین

با بنیامیه انجام شدهاست

دواژهها :امام حستین  ،مشاتبتات ،بنتیامیته ،تحلیتل محتتوا،

کلی
معاویه ،عاشورا ،یتید

 .1استادیار تار یخ اسالم دانشگاه پیام نور.
 .2کارشناسی ارشد تار یخ تشیع دانشگاه پیام نور.
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مقدمه
درباره نامههای امام حسین

مطالعات گونا گونی صورت گرفته است .هرکئدام از ایئن

پژوهشها به زوایای مختلئف ایئن مکاتبئات پرداختئه و اهئداف آنهئا را بیئان نمئودهانئد .ایئن
پژوهش به مخالفان اصلی و قسئمخئورده و شئناختهشئده امئام

و بئه بررسئی علئت مقابلئه

ایشان با مخالفین پرداخته است .نامههئا و مکتوبئات در بررسئیهئا از ارزش و اعتبئار بئاالیی
برخئئئوردار بئئئوده و دلیئ ئل اصئئئلی آن نیئ ئز منحصئئئر بئئئودن راه ارتبئئئاطی بئ ئین اقئئئوام ،طوایئ ئف،
حکومتها و اشخاص است .در این نامهها نگرش افراد از جمله نو یسئنده و بئه اعتبئار و ی،
شئئناخت کئئافی از گیرنئئده مشئئئخص مئئیشئئود .امئئام حسئئین

در زمئئان خئئود ،موافقئئان و

مخالفئئانی داشئئته اسئئت کئئه بئئهوس ئیله نامئئه نسئئبت بئئه انتقئئال منو ی ئات خئئود اقئئدام کئئرده و
نامههای قابل توجه و ارزشمندی از ایشان برجای مانده است.
بئئه سئئایرین بئئوده کئئه

مسئئئله اصئئلی ای ئن پئئژوهش ،بررس ئی محتئئوای نامئئههئئای امئئام
ً
منحصئئئرا مکاتب ئئات ب ئئا مخ ئئالفین ایش ئئان م ئئورد بررسئ ئی و تحلیئ ئل ق ئئرار گرفت ئئه اس ئئت .ب ئئرای
جمئئعآور ی و شناسئئایی نامئئههئئا بئئه کتئئا

مکاتی ئ االئمئئه مرحئئوم آی ئتاهلل عل ئی احمئئدی

میئئانجی ( )1385کئئه جلئئد سئئوم آن بئئه نامئئههئئای امئئام حسئئن تئئا امئئام محمئئدباقر
ً
اختصئئاص دارد و مجموعئئهای از نامئئههئئای امئئام حس ئین را عینئئا و بئئدون تحلی ئل آورده
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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است ،مراجعه شده؛ ضمن اینکه از منابع دیگر نیز برای استخرا نامهها مورد اسئتفاده قئرار
گرفئت .اگرچئئه وصئیتنامئههئئا در حکئئم نامئه نبئئود؛ ولئی در ایئن جسئئتار از آنهئئا بئا عنئئوان ابئئزار
در ایئن پئژوهش مئورد تحلیئل و

ارتباطی نام برده شدهاسئت .شئش فقئره از نامئههئای امئام
ً
بررسی قرار گرفته است که صرفا مشمول مخالفین حضرت میشود.

بیان مسئله
نامئئههئئای ائمئئه

از جملئئه اسئئناد رسئئمی بئئرای تحلیئل هسئئتند و بئئا دسئئتیابی بئئه مئئتن

اصلی نامهها ،میتوان به مواضع ایشان در حوزههئای مختلئف اعتقئادی و رفتئار ی پئی بئرد.
در ای ئن پئئژوهش مکاتبئئات امئئام حس ئین

مئئورد بررس ئی قئئرار گرفتئئه و بئئه لحئئا محتئئوایی

وا کئئاو ی شئئدهاسئئت .در بررس ئی صئئورت گرفتئئه ضئئمن اینکئئه گیرنئئده نامئئه ،منص ئ

و مقئئام

در آن مقطع حساس نیئز مئورد ارز یئابی قئرار

مخاطبین مشخص میشود ،نوع برخورد امام

گرفته است .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که محتوای نامئههئای امئام
حسین

چگونه است؟ و به دنبئال آن دو سئوال فرعئی ،نامئهنگئار ی در صئدر اسئالم از چئه
چئئه موضئئوعاتی را

جایگئئاهی برخئئوردار بئئودهاسئئت؟ و محتئئوای نامئئههئئای امئئام حس ئین

دنبال میکند؟ ،نیز پاسخ داده خواهد شد .این پژوهش اهداف ز یر را دنبال میکند:
 -1رسیدن به نوع مکاتبات امام حسین

به لحا محتوایی.

 -2بررسی حوادب و جر یانات قبل از حرکت ب ر امام حسین
 -3آشئئئنایی بئئا شئئیوهای کئئه امئئام

.

در مقابئئل دسئئئتگاه جئئور و ظلئئئم بنئئیامیئئه بئئهکئئار

میبردند.

پیشینه پژوهش
از آنجئئایی کئئه پئئژوهش حاضئئر بئئه تحلیئئل و بررس ئی محتئئوایی نامئئههئئا پرداختئئه ،فاقئئد
پیشینه دانشگاهی و حوزو ی تحقیقی است و بئهجئز مقئاالت متفرقئه عمئومی ،تئابئهحئال بئه
شکل مدون و تجمیعی مئورد بررسئی و تحلیئل قئرار نگرفتئه و هئر محققئی بئهطئور جداگانئه بئه
یک ئی از نامئئههئئا پرداختئئه اسئئت .نامئئههئئای ائمئئه

و از جملئئه امئئام حس ئین

شئئدهاسئئت؛ امئئا در سئئایر مقئئاالت و تحقیقئئات علم ئی مئئرتبط بئئا ای ئن موضئئوع ،کئئار پژوهش ئی

محتوای نامههای امام حسین

مکاتی ئ االئمئئه آی ئتاهلل احمئئدی

معرفی روش تحلیل محتوا

به مخالفان خود

مختلف ئی آمئئده اسئئت کئئه م ئیتئئوان بئئه جلئئد سئئوم کتئئا

در منئئابع

میانجی اشاره کرد؛ در کتا

رسائل االئمه محمد بن یعقو

کلینی (متوفای  )329و کتئا

معادن الحکمه فی مکاتی االئمه فیض کاشئانی (متوفئای  )1115نیئز تعئدادی از نامئههئا در
انجام نشدهاست.

صاح نظرانی مانند برنارد برسئون ،پیتئر اسئلندر ،و یمئر ،دومینئک و هولسئتوی از جملئه
نو یسئئئندگانی هسئئئتند کئئئه نظر یئئئاتی در ب ئئا

تحلیئ ئل محتئئئوا مطئئئرح کئئئردهانئئئد و ماحصئئئل

تحلیلهای خود را ،با معیارهای ذیل و در تقسیمبندی کاربردهای آن در نظر داشتهاند.
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«الف :به لحا سط تحلیل1 :ئ توصیفی 2ئ استنباطی
 :به لحا تعداد منابع1 :ئ موردپژوهی 2ئ تطبیقی
 :بئئه لحئئا دوره زمئئانی1 :ئ ئ مقطع ئی 2ئ ئ دو مقطئئع زمئئانی  -3رونئئدپژوهی» (محمئئدی،
)28 :1388
بر اسئاس ایئن تقسئیمبنئدی ،تحلیئل محتئوا بئه یکئی از ایئن کاربردهئا محئدود نمئیشئود؛
بلکه ترکیبی از آنها را در بر میگیرد .روش پژوهش حاضر توصئیفی بئوده و در نتیجئهگیئری نیئز
از روش اسئئتنباطی بهئئره گرفتئئه شئئدهاسئئت .از آنجئئایی کئئه از چنئئد منبئئع مختلئئف اسئئتفاده
شئئدهاسئئت و بئئا توجئئه بئئه تعمئیم آن بئئه لحئئا تأثیرگئئذار ی جر یئان قیئام حضئئرت امئئام

در

طول تار یخ و مرتبطبودن با ظلئمسئتیزی و آزادیخئواهی کئه سرشئت بشئر یت اسئت ،در ایئن
تحقیق میتوان از همه کاربردهای تحلیلی فو الذکر استفاده کرد.

امام حسین
ام ئئام حسئ ئین

بن ئئا ب ئئه روایئ ئات متعئئئدد ،در س ئئوم ش ئئعبان س ئئال چه ئئارم هجئئئرت در

مدینهالنبی متولد شد .جد ب رگئوار ایشئان ،حضئرت محمئد
ارجمندش با نام پئرآوازه مئوال امیرالمئؤمنین ،علئی ابئن ابئیطالئ
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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بضئئعه رسئئولاهلل ،فاطمئئه زهئئرا

خئاتم پیئامبران الهئی و پئدر
و مئادرش خیرالنسئاس،

اسئئت .عالمئئه مجلس ئی در بحئئاراالنوار (جلئئد  44صئئفحه

 ،)201تئار یخ فئئو را تأییئد کئئرده اسئت کئئه بئئا تطبیئق مئیالدی 11 ،ژانو یئه سئئال  626و بئئه سئئال
خورش ئیدی  21دیمئئاه سئئال  4شمس ئی اسئئت .امئئام حس ئین

بئئا ای ئن عقبئئه گئئرانقئئدر در

جامعه عربی آن روز افضل انسانها بودهاست؛ ضئمن اینکئه امئام سئوم شئیعیان
از چهئئارده معص ئئوم و از اص ئئحا

« ،یکئی

کسئئاس بئئوده و ب ئئه سئ ئید جوانئئان اهئئل بهش ئئت نیئ ئز ملقئ ئ

شدهاست» (خوارزمی42 :1423 ،؛ حائری مازندرانی« .)102 :1390،پیامبر خئدا

نئام و ی

را شبیر (برگرفته از نام پسئر هئارون) نامیئد» (ابئن سئعد5 :1374 ،؛ حئائری مازنئدرانی:1390 ،
105؛ مجلسی.)162 :1315 ،
امئئام حسئ ئین
خاتم

پ ئئس از گذرانئئدن س ئئنین ک ئئودکی و از دسئئت دادن سئئایه پرمه ئئر پیئ ئامبر

و سپس مادر ب رگوار و پدرش حیدر کرار ،در رکا

بئرادرش امئام حسئن مجتبئی

زندگی کرد و همواره تابع فئرامین ایشئان بئودهاسئت .از آنجئایی کئه امئام حسئن

بئا معاو یئه

عهدنامئئه امضئئا کئئرده بئئود ،هئئر دو ی ای ئن ب رگئئواران تئئا زمئئان زنئئدهبئئودن معاو ی ئه ،از حکومئئت
فاصله گرفته و تکالیف غیرسیاسی امامت مسلمین را برعهده داشتند.
امام حسین

بعد از مر برادرش ،از سوی اهئالی کوفئه بئه قیئام دعئوت شئد (احمئدی

میانجی :1385 ،پیوست  )16لیکن و ی تا مر معاو یه صبر پیشه کئرد و هئیچوقئت معاو یئه
را به رسمیت نشناخت .پس از مر معاو یه و معرفی ی ید بن معاو یه به عنوان خلیفئه ،امئام
حسین

به مخالفئت بئا و ی برخاسئت و از بدعهئدی معاو یئه بئه مسئلمین هشئدار داد و در

همه محافل و مجئالس ،مخالفئت خئود را علنئی کئرد .ی یئد بئن معاو یئه بئرای اخئذ بیعئت بئا
امئام حسئین

اقئدام بئه تحرکئات ایئذایی نمئود و نقشئه قتئل امئام

را در مدینئه و مکئه بئئه

بئه دعئوت بئیشئمار کوفیئان

والیان خود ابال کرد (دینور ی)112 :1380 ،؛ اما امام حسین
ً
راهی عرا شد؛ دستگاه بنیامیه نیز متقابال با اعزام عبیداهلل بئن ز یئاد بئه کوفئه و جمئعآور ی
یحئد بئه مقابلئه بئا امئام
قشون بئ 

در صئحرایی گئرم و سئوزان پرداخئت و در یئک رو یئارو یی

غیرمتئئوازن و نئئابرابر ،در روز عاشئئورای  61هجئئری امئئام حس ئین

 ،ی ئاران و فرزنئئدانش پئئس از

مقاومئئت بس ئیار بئئه شئئهادت رس ئیدند .ای ئن حادثئئه عظ ئیم در تئئار یخ مانئئدگار و مبنئئای همئئه

تحلیل محتوای نامههای امام حسین
یکئئئی از آثئئئار ارزشئئئمند و مانئئئدگار ائمئئئه

مکاتبئئئاتی اسئئئت کئئئه بئئئه مخاطب ئئان خئئئود

است که اکثر این نامهها پیرامون بسترساز ی قیام عاشورا بوده و در بین نامهها ،بخشئی را بئه
دوسئئتان و تعئئدادی را بئئه مخالفئئان خئئود نگاشئئته اسئئت .از جملئئه نامئئههئئای آن حضئئرت کئئه
مورد بحث این پژوهش میباشد ،نامههایی است که به معاو یه بن ابیسفیان ،والی شام یئا
بئئه تعبیئر آن والئی ،خلیفئئه بالمنئئازع اسئئالم و فرزنئئد و ی ی یئد بئئن معاو یئه و سئئعید بئئن عئئاص،

به مخالفان خود

مینوشتهاند .مئتن ایئن نامئههئا حئاو ی درسهئایی مئیباشئد کئه الگئوی اعتقئادی و رفتئار ی
همه بشر شدهاست .امام حسئین حئدود  28نامئه در زنئدگی ُپرفئراز و نشئی خئود نوشئته

محتوای نامههای امام حسین

حرکتهای آزادیبخش جهان شد؛ ضئمن اینکئه دسئتگاه حکئومتی بنئیامیئه تحئت تئأثیر
ً
همین جر یان ،دائما ناپایدار بود تا اینکه منقرض شد.
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فرمانئئدار مکئئه نوشئئته اسئئت کئئه بسئئط مفئئاهیم نامئئه بئئا توجئئه بئئه منئئابع کثی ئری کئئه بئئه آنهئئا
پرداختهاند از جذابیت و یژهای برخئوردار اسئت و هئدف ایئن مقالئه نیئز بررسئی محتئوای ایئن
مکاتبات میباشد.
پئئس از صئئل امئئام حسئئن

 ،امئئام حسئین

ً
کئئامال مطیئع بئئرادر خئئود بئئود و سئئابقهای از

مداخلئئه در جر یانئئات سیاس ئی در ای ئن دوره از امئئام حس ئین
موجود است به بعد از شهادت امام حسن مجتبی

مشئئاهده نشئئدهاسئئت .آندئئه

برمیگردد (شیخ مفیئد)29 :1376 ،

که جدول ذیل ،جهتگیریها و نکات برجسته مدنظر حضرت امام
ردیف

جهتگیری

موضوع

شرح

1
2
3
4
5

رفتار ی
رفتار ی
رفتار ی
رفتار ی
رفتار ی
رفتار ی
اعتقادی

7

رفتار ی

8

رفتار ی

9

اعتقادی

10

اعتقادی

غصبی بودن حکومت معاو یه
عدم مشروعیت حکومت معاو یه
عدم نقض صل برادر
عدم ترس از معاو یه
جنا سرد با معاو یه
پایبندی معاو یه به عهد جاهلی /پایبندی به
ارزشهای اسالم /مالمت معاو یه از نافرمانی خدا
برمال کردن جنایات معاو یه /فتنه نامیدن معاو یه/
وجو جهاد با معاو یه /نابودی دین با اقدامات
معاو یه
بیان اوصاف ی ید /شرح شرایط والی مسلمان/
بدعهدی معاو یه برای جانشینی /عاقبت شوم
ستمگری
نیت خیر /عاقبت خیر /عدم فتنهگری/
برترداشتن امان الهی /ترس از خدا برای سعادت
کافر دانستن ی ید

نامه مصادره اموال معاو یه
"
"
"
"
نامه به معاویه در
خصوص ازدوا با کنیز

6
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را نشان میدهد.

نامه امام
امام حسین

اعتراض به معاو یه

نامه اعتراضی به معاو یه
نامه اعتراضی به فرماندار
مکه و ارشاد و ی
نامه اعتراض به ی ید

در خصوص مصادره اموال کاروان یمنی
در نامهای به معاو یه بن ابیسفیان در خصوص توقئف کئاروان یمنئی کئه

اموالی را اعئم از ز یئورآالت و عطر یئات بئه دمشئق مئیبئرد ،چنئد نکتئه را مطئرح مئیکنئد کئه در
محتوای نامه ،دو پیام مهم  -غصبیبودن حکومت معاو یه و مشئروعیتنداشئتن حکومئت

بنیامیه -را به دستگاه خالفت بنیامیه ابال میکند.
تار یخ تمدن اسالم از نظر جر یان سیاسی به دو دوره ب ر تقسیم شدهاست:
الف :از ظهور اسالم تا سقوط عباسیان در بوداد و استیالی مووالن بر ممالک اسالمی
 :نهضت سیاسی اسالم و پس از آن سقوط حکومت ع مانیها و اجتمئاع مسئلمانان
در تحت حا کمیت شیعیان صفوی
بحث اصلی در این خصوص ،بررسی دوره اول میباشد که تا انقراض بنیامیئه بئه طئول
انجامی ئده اسئئت (جرج ئی ز ی ئدان« .)648-647 :1372 ،در ای ئن دوره خلفئئای راشئئدین بئئر
مسلمانان حکومت میکردند و همه اقوام و طوایف با هر رنئا و نئژادی ز یئر یئک پئرچم جمئع
شئئده بودنئئد .م یئت آنئئان ،دیئن و ایمئئان و جهئئاد بئئوده و طبقئئات مئئردم را از رو ی سئئوابق دینئی
آنئئان درجئئهبنئئدی م ئیکردنئئد؛ طبقئئاتی چئئون مهئئاجران ،انصئئار ،اهئئل بئئدر و اهئئل قادس ئیه از
ش ئئهرت بیش ئئتری برخ ئئوردار اس ئئت» ( همئئان .)648-647 ،بنئئا ب ئئه گ ئئزارش ت ئئار یخ ،مبن ئئای
سیاست ،عدالت و تقوی بوده و امام حسین

در این نامه همین مطل

را به عنوان عئدم

ذیحئئق بئئودن معاو ی ئه در تصئئرف و تملئئک امئئوال مسئئلمین تصئئر ی نمئئوده اسئئت .چئئرا امئئام
حسین

که فاقد حکومت رسمی بوده و از طرفی اخال مدارترین شخصئیت عئالم اسئالم

جرج ئی ز ی ئدان معتقئئد اسئئت بن ئیامی ئه از قتئئل ع مئئان بئئن عفئئان سئئوساسئئتفاده کردنئئد و
خالفت را برای خود مصادره کردند (همئان .)647 ،ایئن حرکئت نشئان مئیدهئد کئه معاو یئه
اولئیننفئر از بنئیامیئه اسئت کئه مالحظئئه جامعئهی اسئالمی را ننمئوده و در یئک کودتئا بئه ایئن
اقئئدام مبئئادرت ورز یئئده اسئئت و غصئئبیبئئودن حکومئئت و ی و عئئدم مشئئروعیت آن آشئئکار
که پیامبر

نسبت به معاو یه دیئدگاه خئوبی نداشئته و حتئی در یئک جر یئان ،و ی را نفئرین

میکند« :اشبع اهلل بطنه»؛ خدا شکمش را سیر نسازد .بی تردید هر تحلیئلگئری مئیتوانئد بئه
عمق رذالت معاو یه پی ببرد .در نتیجه ،این شخصیت نمیتواند در نگاه امئام حسئین
نئئوه پی ئامبر

،

نی ئز پئئذیرفتنی باشئئد .معاو ی ئه پئئس از مئئر ع مئئان ،عل ئیرغئئم اینکئئه جامعئئه

اسالمی با حضرت علی بن ابیطال

بیعت کئرده و ایشئان را خلیفئه مسئلمین شئمردند،

به مخالفان خود

میشود .در با

 4705از کتئا

«البئر و الصئله و ادلئ » در صئحی مسئلم آورده شئدهاسئت

محتوای نامههای امام حسین

است ،کاروانی را متوقف و کاالهای آن را مصادره مینماید؟
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با خلیفه برحق مسلمین بیعت نکئرد و خئود را محئق بئه سرپرسئتی مئردم مسئلمان دانسئت.
و ی در جنئئئا صئئئفین ،مقابئئئل حضئئئرت علئ ئی

ایس ئئئتاد کئئئه ایئ ئن خئئئود شئئئروعی بئئئرای

غص ئ کئئردن مسئئند خالفئئت بئئود و سئئپس بئئا فرزنئئد حضئئرت عل ئی

یعن ئی امئئام حسئئن

مجتبئی

بئه مقابلئئه پرداخئت و در یئک جر یئانسئاز ی ،و ی را مجبئور بئئه صئل نمئود .امئئام

حسین

در این مدت شاهد و ناظر همه این اتفاقات بود؛ ازایئنرو مقبولیئت و مشئروعیت

حکوم ئئت معاو یئ ئه را برنتابیئ ئد و خ ئئود را محئئئق ب ئئه اج ئئرای ف ئئرامین الهئ ئی دانس ئئت و خلیف ئئه
غیرقانونی شام را غاص
امام حسین
صئئاح

دانست.

در تصاح

کاروان یمن ،به معاو یئه و همئه اهئل عئالم اعئالم مئیکنئد کئه

اصئئلی ایئن کئئاروان کسئی اسئئت کئئه جانشئین بئئهحئئق پیئامبر

بئئوده و اوسئئت کئئه

میتواند در آن دخل و تصرف کند.
-1تقسیماموالعمومیبرایخویشان 

در این نامه ،امام

به نکتهای ظر یف اشئاره مئیکنئد و آن اینکئه شئما امئوال مئردم را بئه

نفئئع فرزنئئدان پئئدرت مصئئادره خئئواهی کئئرد و ی ئا اینکئئه از ای ئن محئئل ،فرزنئئدان پئئدرت را س ئیر
میکنی .در این مطل  ،چند نکته در ذهن شکل مئیگیئرد و آن اینکئه حکومئت بنئیامیئه و
در رأس آن معاو یه ،حقو عامه مردم را مالحظه نکرده و چیزی که برایشان مهم اسئت فقئط
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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بستگان و اقربای خو یش است .این روش را خلیفه سوم نیز تقو یت کرده بود که موجئ

شئد

معاو یه به تقلید از و ی این کار را انجام دهد.
بی ئتالمئئال در صئئدر اسئئالم« ،خزانئئه محل ئی» نامی ئده م ئیشئئد و همئئه مسئئلمانان در ای ئن
خزانه حق داشتند .بنیان بیتالمال در زمان ابیبکئر ،خلیفئه اول نهئاده شئد .در زمئان عمئر
بن خطا  ،محلی از مسجد را برای بیتالمئال اختصئاص دادنئد .در دوره ایئن دو خلیفئه،
ً
رعایئت حقئئو عامئئه صئئورت گرفئئت« .در زمئئان حضئئرت امیرالمئئؤمنین  ،مجئئددا تقس ئیم
بیتالمال بئه نحئو صئحی آن بئین مسئلمانان احیئا گردیئد و امئام علئی

 ،محلئی را کئه بئه

عنئئوان بیئتالمئئال تعیئئین کئئرده بئئود ،پئئس از تقسئیم ،جئئارو مئینمئئود و در آن نمئئاز مئیخوانئئد»
(مجلسی.)113 :1315 ،

-2جنگسردبامعاویه 

انعقئاد عهدنامئئه امئئام حسئن بئئا معاو یئه جئای بحئئث دارد چئئرا کئه معاو یئه آن را نقئئض
ً
عهد کرده و به نحوی باطل شدهبود؛ با این حال ،امام حسن و امام حسین اخالقئا بئه
آن پئ ئئایبن ئئئد بودن ئئئد .بع ئئئد از شئ ئئهادت امئ ئئام حس ئئئن

 ،جر ی ئ ئانس ئئئاز یهئ ئئای سیاس ئ ئی

بیشئئتر بئئهصئئورت سئئرد اتفئئا م ئیافتئئاد و در تئئار یخ ،درگی ئری و نئئزاع نظئئامی ب ئین امئئام

و

معاو یئئه گ ئئزارش نش ئئدهاس ئئت (شئ ئیخ مفیئئد .)89 :1376 ،یکئ ئی از اقئئئدامات مهئئئم امئئام
در این دوره ،نگهداشتن قافلهای بود که از یمن به سمت دمشئق در حرکئت بئود .امئام

بئه

این وسیله میخواسئت بئه همئه مسئلمانان اعئالم کنئد کئه سئر سئازش بئا معاو یئه نئدارد و ا گئر
جئئایی مصئئلحت ببینئئد ،مقابلئئه خواهئئد کئئرد؛ هئئر چنئئد قصئئد درگی ئری نظئئامی بئئا معاو ی ئه را
نداشته است.
-3عدمترسازمعاویه 

معاو یه بعد از جر یان حکمیت ،خئود را خلیفئه مسئلمانان نامیئد و مئردم شئام نیئز از او بئه
ً
عنوان خلیفه یاد میکردند؛ بئر همئین اسئاس ،از قئدرت پادشئاهی برخئوردار شئدهبئود و عمئال

تاخت و تازهای فراوانی برای جل

سایر ملل انجام میداد و بسیار ی از ب رگئان آن روز بئدون

نامئهای بئه معاو یئه مئینو یسئئد و از توقئف کئئاروان و مصئادره امئئوال آن بئه نفئئع مسئلمین بئئه و ی
خبئر مئیدهئئد .بئئه تعبیئری ایئن اقئئدام نشئئان مئیدهئئد کئئه ا گئئر امئئام

قصئئد تقابئئل نظئئامی بئئا

معاو یه داشته باشد ،واهمه و اضئطرابی بئرای ایئن کئار نئدارد؛ لئیکن بئه تعهئد بئرادر ب رگئوارش

به معاو یه داده شد .معاو یه خود میداند که نمیتواند به مقابله با منطق امام

بپردازد.

نامه به معاویه پیرامون ازدواج با کنیز
امام

در این نامه به ایراد معاو یه در خصئوص ازدوا بئا کنیئز خئود مئیپئردازد و معاو یئه

بیش از آنکه توانسته باشئد امئام

را مئورد عتئا

قئرار دهئد ،خئود بئا ادلئه ز یبئای امئام

صحنه خار میشود و قافیهای را که خود شروع کرده ،میبازد .امام

از

در این نامه به چنئد

به مخالفان خود

پایبند است .این اقدام امام

در توقف قافله ،هشدارباش آشکار و قدرتمنئدی اسئت کئه

محتوای نامههای امام حسین

اجئئازه معاو یئئه جئئرأت هئئیچ کئئار ی نداشئئتند .امئئام

شئئجاعانه بعئئد از تصئئاح

قافلئئه،

19

نکته اشاره میکند:
یبندیبهعهدجاهلی 
-1مذمتمعاویهدرخصوصپا 

معاو یه در هنگام زمامدار ی بیشتر شبیه پادشاهان بئود .ایئن تعبیئر را سئعد بئن مالئک در
هنگام بیعت با معاو یه در مسئجد کوفئه بئه کئار بئرد و گفئت« :السئالم ای پادشئاه» ،معاو یئه بئه
خشم آمد و گفت« :چرا نگفتی امیرمؤمنان؟» و ایشان گفت« :این در صئورتی بئود کئه مئا تئو را
امیر کرده باشیم؛ درحئالیکئه خئود بئدین کئار پر یئدهای» (یعقئوبی .)56 :1371 ،معاو یئه همئه
تالش خود را معطوف به بازگشت مئردم بئه سئنت جاهلیئت کئرد .اولئین کئار و ی ایئن بئود کئه
تعص

در

عربیئت ،قومیئت و ملیئت عر بئی را کئه اسئالم نفئی کئرده بئود ،احیئا کنئد .امئام

این نامه به معاو یه درخصوص اینکه نباید با کنیز خود ازدوا کند ،تذکر میدهد و مئیگو یئد
کئئه ایئن کئئار طبئئق سئئنت رسئئول خئئدا

بئئوده و بئئا کنیئز آزادکئئرده خئئود ازدوا نمئئوده اسئئت و

برتئری انسئئانهئئا بئئه شئئرافتی اسئت کئئه خئئدا بئئه آنهئئا داده اسئت .معاو یئه در زنئئدهکئئردن سئئنت
جاهلیت به نحوی تالش میکرد که بتواند آثار اصلی رسالت پیامبر خئدا
کار تبعیض در حکومت و ی به جایی رسئید کئه نوشئت« :تئا عئر

را از بئین ببئرد.
هئر

وجئود دارد ،غیرعئر

که هست ،حق امامت جماعت ندارد» (مطهری.)292 :1376 ،
ارزشها 

-2معاویهوفاصلهبا
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امام حسین

در این نامه به معاو یه گوشزد کئرده اسئت کئه قر یشئیبئودن ارزش حسئا

بئود کئه چنئد شئاخه شئدهبئود و بئهواسئطه نفئوذ در میئان

نمیشئود .قئر یش طایفئهای از اعئرا

اعرا  ،وابستهبودن به آن یک افتخار بئود و موجئ
که ارزش فقط در پیوند با رسول خدا

فخئر بئه دیگئران مئیشئد .امئام

است و باالتر از آن وجود ندارد .از ایئن مهئمتئر اینکئه

اثبات نسبت بنئیامیئه بئا قئر یش و خو یشئاوندی بئا پیئامبر

 .)170 :1315ضمن اینکه امئام

نمیداند.

فرمئود

بئه صئراحت ایئن انتسئا

قابئل تردیئد اسئت (مجلسئی،

بئه قئر یش را موجئ

فضئیلت

-3مالمتوسرزنشمعاویه 

امام

در این نامه ،خود را از مالمت معاو یه تبرئه و با ادله محکم ،مندرجات نامئه و ی

را مئئردود م ئیدانئئد؛ از طئئرف دیگئئر موجبئئات مالمئئت و سئئرزنش و ی را فئئراهم م ئیکنئئد .ایشئئان
سرزنش را در گناهکردن میداند؛ حال آنکه ازدوا با یک فرد آزاد مسئلمان گنئاه نیسئت؛ ایئن
اسئئت و دیئئدگاه معاو یئئه مبنئئی بئئر رسئئوم جئئاهلی اسئئت و هئئیچ

ازدوا  ،سئئنت پیئئامبر

جایگاهی در دین اسالم ندارد.
-4پاداشآزادکردنبرده 

از آنجئئایی کئئه معاو ی ئه خالفئئت را بئئه پادشئئاهی تبئئدیل ک ئرده و در در بئئارش حشئئم و خئئدم
جمع کئرده بئود ،امئام حسئین

در ایئن نامئه ،ایئن موضئوع مهئم کئه خداونئد بئرای آزادکئردن

کنیئز بئئه انسئئان پئئاداش م ئیدهئئد را بئئه و ی متئئذکر م ئیشئئود و م ئیفرمای ئد :آن کنی ئز مئئن بئئود کئئه
امری که خداوند در آن پاداش میدهد ،آزاد شد .حکیم بن ابئینعئیم ،از حضئرت

بهموج

این ارزش را بازگو کرده است (طوسی.)26 :1388 ،

زهرا

نامه به معاویه در اعتراض به او
امئ ئئام

در ای ئ ئن نام ئئئه ب ئئئه جنای ئ ئات معاو ی ئ ئه و کش ئئئتن ص ئئئحابی خئ ئئاص پی ئ ئامبر

امیرالمؤمنین علی

و

اشاره کرده و نکات مهمی را به او تذکر میدهد؛ خداست که کار خیئر

سزاراوار نیستیم؛ درحالیکه این تشخیص در حیطئه شئما نیسئت .راهنمئا و هئدایتگر همئه،
خداسئئت و اوسئئت کئئه مئیدانئئد چئئهچیئزی خیئر اسئئت و یئا غیئر آن و مطلئ

عنئئوانشئئده در

تخصص تئو نیسئت .ایئن ادبیئات در عهئد معاو یئه بئه آسئانی از سئوی هرکسئی ادا نمئیشئد و
مطل

را بیان میکند.

-1تصر یحبهعدممقابلهنظامی 

امام

میفرماید :مطالبی که از من به تئو رسئیده ،صئحت نئدارد و دسئتگاه بنئیامیئه را

چاپلوسئئان و سئئخنچینئئان و فتن ئهانگی ئزان احاطئئه کئئرده اسئئت؛ درحئئالی کئئه خئئود م ئیدان ئی
اقدامات من برای تهاجم نظئامی علیئه حکومئت نئاحق شئما نیسئت؛ هرچنئد از اینکئه بئا تئو

به مخالفان خود

امئئام

بئئا تأ کیئد بئئر عهئئدی کئئه بئئا پروردگئئار بسئئته اسئئت و جئئز او راهنمئئایی نمئیدانئئد ،ای ئن

محتوای نامههای امام حسین

و شر را راهنمایی میکند .امام

میفرماید که شما گفتهای :کار ی را انجئام دادم کئه بئه آن

10

نمیجنگم از خدای خود بیم دارم و گمان ندارم که خدا راضی باشئد کئه مئن قیئام و حرکتئی
انجام ندادهام .خئدا نیئک مئیدانئد کئه گروهئی ملحئد و ح بئی سئتمپیشئه بئر مئردم مسئلمان
حکومت میکنند و راهنمایی ایشان شیاطین هستند و بیان ایئن مطالئ ِّ کئذ
گروه بر نمیآید (احمدی میانجی :1385 ،پیوست 12؛ دینور ی.)95 :1380 ،

جئز از ایئن

-2بیانجنایاتمعاویه 

در این نامه امام

برای روشنگری مردم و بیئان جنایئتهئای معاو یئه ،اسئامی افئرادی را

کئئه نئئزد مئئردم جایگئئاه معنئئوی و یئژهای دارنئئد و از سئئوی معاو یئه مئئورد خشئئم و سئئتم قئئرار گرفتئئه
ُ
بودند ،ذکر میکند تا همگان بر کنه و ذات ستمگر خلیفه نامشئروع شئام پئی ببرنئد .امئام
میفرماید :شما حجر بن عئدی را کشئتهای کئه دارای چنئد خصئلت ارزنئده بئود؛ اهئل نمئاز و
عبادت و با ظلم و بدعت مخالف بود و در راه خئدا از هئیچ مالمتئی بئام نداشئت .تئا اینجئا
مطلئ

بئئهصئئورت اعتقئئادی اعئئم از نظئئری و عملئی اشئئاره مئیکنئئد و از و ی شخصئیتی را بئئه

تصویر میکشد که نشان دهد معاو یه یک مرد خدادوست و خداترس را به شئهادت رسئانده
ً
و در این خصوص عمال رشته مسلمانی خود را پاره کردهاست .همدنین عمئر بئن حمئق کئه
صحابی رسولاهلل

بود و از کثرت عبادت چهرهاش زرد شدهبود را به اتهام علیدوسئتی و

بازگویی اوصاف برحق ما کشتهای و این اعمال را در حالتی انجام دادهای که با بئهجئاآوردن
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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قسم به آنها امان داده بودی و حرمت سوگند به خدا را از بین برده و امئاندادن بئهعنئوان یئک
شئیوه مسئئلمانی و مردانگئی را ز یئر پئئا نهئئادهای و رشئئته دیگئئر مسئئلمانی خئئود را از هئئم گسسئئته
نمودهای (همان.)88 ،
ب ئئه س ئئنتشئئکنی معاو یئ ئه م ئئرتبط اسئئئت ،خطئئا

بخشئئی از فرمئئایش امئئام
ً
مینو یسد :اوال ز یاد بن سمیه را برادر خود خواندهای ،حال آنکه ایشان در رختخئوا

ب ئئه و ی
ثقیئف

متولئئد شئئدهاسئئت .منظئئور امئئام در ای ئن مطل ئ بئئه ز یبئئایی بی ئان شئئدهاسئئت .کس ئی کئئه
َ
َ
َََُ َ َ
اش َو ِّلل َع ِّاه ِّر ال َح َج ُر» را به عنوان فرزند پئدر خئود
مشمول فرمایش پیامبر است «الولد ِّلل ِّفر ِّ
خوانئئدهای (مسئئعودی .)78-77 :1374 ،امئئام در ای ئن نامئئه بئئه فقئئر اجئئداد معاو ی ئه نی ئز
میپردازد که معاش خود را با همراهی کئاروانهئای یمئن و شئام در تابسئتان و زمسئتان تئأمین

میکردند و با آمدن دین اسالم ،بئینیئاز شئدند و گئروهگئروه مئردم بئرای مناسئک حئ بئه مکئه
ََ ّ
تاس) و از این موهبت بهره بردید.
الف ِّه َم ِّر َحلة ِّ
الش ِّ
میآمدند (قر یش2 /؛ ِّلی ِّ
-3معاویهفتنهبزرگاست 

امام

در این نامه به فتنهبودن معاو یه اشاره میکند .حضرت میفرمایئد :مئن فتنئهای

را عظیمتر از حکومت تو نمیبینیم .امام

از اینکه با معاو یه نمئیجنگئد ،در ایئن بخئش از

نامه نیز افسوس میخورد که اگر نجنگم ،باید در مقابل خداوند ب ر استوفار کئنم .امئام
در ادامه نامه ،از مکر معاو یه به خئدا پنئاه مئیبئرد و امیئدوار ی مئیطلبئد کئه بئه ایشئان آسئیبی
نرسد و میفرماید :تو بر مرک

جهل و ضاللت سوار شدی و از اینکئه بئه تعهئدات خئود عمئل

نمیکنی ،مسرور ی و حرص بر نقض عهد و پیمان دار ی .در اینجا امام

بئه جئان خئودش

سوگند یاد میکند که معاو یه در هیچ زمانی به عهد و پیمان وفادار نخواهئد بئود و چئهبسئا بئه
عدم تعهد و ی به صل با امام حسن
نکتئئه دیگئئری کئئه امئئام

نیز کنایه زده است.

اشئئاره دارنئئد ای ئن اسئئت کئئه جئئرم ای ئن ب رگئئان قئئوم و واجئئدین

صالحیت دینی که معاو یه کشئته ،ارادت بئه اهئل بیئت
یاد میکردهاند ،موج

خشم و ستم تو قرار گرفتهاند.

در پایان این نامه به چند مطل

حساس و مهم اشاره میکند:

1ئ تهدید میکند که معاو یه میبایست آماده قصاص شود و تفاوتی نمیکنئد در ایئن دنیئا
یا روز واپسین باشد.
2ئ ر یز و درشت اعمئال معاو یئه نئزد خئدا محفئو اسئت و دفتئر خئدا هئیچ تئر و خشئکی را
دستگیر میکنی؛ درحالیکه هیچ اطمینانی بئه جئرم آنئان نئدار ی و بئه صئرف مئتهمبئودن بئه
قتئئل آنهئئا مبئئادرت م ئیکن ئی؛ حئئال آنکئئه تئئا جئئرم کس ئی محئئرز نشئئدهاسئئت ،قتئئل و کیفئئر و ی
محکوم است.
 3ئ ئ بیع ئئت ب ئئا ی یئ ئد را نک ئئوهش ک ئئرده اس ئئت و ش ئئار الخم ئئر ب ئئودن و س ئئاب ئئاز ی و ی را
تصئر ی مئیکنئد و مئیگو یئد کئه ایئن موجئئود چئه شئرافتی داشئته کئئه از مئردم مسئلمان بئئرای او

به مخالفان خود

فرامئئوش نم ئیکنئئد .خداونئئد بئئهدرسئئتی م ئیدانئئد کئئه بئئا سئئوسظئئن نسئئبت بئئه دیگئئران آنئئان را

محتوای نامههای امام حسین

امام

اسئت و از اینکئه از مئا بئه نیکئی

11

بیعت گرفتهای.

4ئئ خالفئئت مسئئلمین را کئئه امانئئت الهئی بئئود ،تخر یئ

نمئئودی و مئئردم مسئئلمان را فر یئ

دادی و فکر کردی به سود رسیدهای؛ حال آنکه نفست به خسئران رفئت و جئز ز یئان نصئیبی
نداشتهای.

5ئ مشاوران خود را افراد جاهل و نادان قرار دادی و به مشئورت آنئان زنئدگی و آخئرت خئود

را پایمئال نمئئودی و نسئبت بئئه افئئراد متقئی و پرهیزکئئار سئتم روا داشئئتی و در نظئئر مئردم بئئه خئئوار
کردن آنها اقدام نمودی.

-4معرفییز یدبنمعاویهبهمردم 

حضئئرت امئئام

در نامئئهای مسئئتقل بئئه شخصئیت ی یئد بئئن معاو یئه مئیپئئردازد تئئا همئئه

عالم این عنصری را که معاو یه برخالف تعهئد خئود بئه زعامئت مئردم برگ یئده و از مسئلمانان
برایش به اجبئار بیعئت گرفتئه اسئت ،بشناسئند .شئیوه و روش اولیئاساهلل هئدایت و روشئنگری

است .حضرت در این نامه ضمن بیان اوصاف زشئت فرزنئد معاو یئه ،بئه و ی تئذکر مئیدهئد
که به امانت الهی (خالفت) خیانت کرده و مردم را نابود نموده است.
-5امیننبودنیز یدبهدلیلشرابخوار ی 

در این نامه امام

سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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مردم را هوشیار میکند که بدانید معاو یئ ه فرزنئد شئرا خئوارش را کئه

فاسئئئق اس ئئت و ش ئئرارت خواه ئئد ک ئئرد ،ب ئئه جانشئ ئینی برگ یئ ئده اس ئئت و زم ئئام رهب ئئری ام ئئت
محمد

را به چنین فئردی سئپرده و بئه تعهئد خئود بئه امئام حسئن

شما چگونه انتظار دار ید اسالمی که با خون دلهای پیامبر

پشئت پئا زده اسئت.

و رشادتهئای صئحابی آن

به عالم معرفی شدهاست ،به دست چنین شخصی هدایت شود.

در پایئان نامئئه هئئم بئئه عاقبئئت شئئوم سئئتمگران اشئئاره مئیکنئئد و معاو یئه را از عئئذا

الهئی

مصون نمیبیند .به صراحت میفرماید که والی باید امین و درستکار باشد؛ حال آنکئه ایئن
شخص به دالیل پیش گفته ،نمیتواند والی مردم باشد و شرایط آن را ندارد.

نامه به یزید بن معاویه
ی ی ئد بئئن معاو ی ئه نامئئهای را بئئه عبئئداهلل بئئن عبئئاس و ی ئا عمئئر بئئن سئئعید ،حئئا کم مدینئئه

مئیفرسئئتد تئئا آن را در مراسئئم حئ قرائئئت کنئئد .مضئئمون نامئئه ،تسئئلیمکئئردن امئئام

و مئئردم

مدینئئه بئئا روش مسئئالمتآمیئز و فریبنئئدهای بئئود کئئه بئئه طبئئع شئئاعری ی یئد آراسئئته شئئده بئئود و
َ َّ َ َ ُ َ
َ ُ
ُ ُ ََ
امام در پاسخ آن ،آیهای از قرآن را میآوردَ :و ِّل َن کذ ُبو فقل ِّلی َع َم ِّلی َو لک َم َع َملک َئم أن ُئت َم
ون م َّما َأ َع َم ُل َو َأ َنا َبری ٌس م َّمئا َت َع َم ُل َ
ُ َ
ئون؛ ا گئر کفئار تئو را تکئذی کردنئد ،بگئو عمئل مئن بئرای
ِّ ِّ
َب ِّر یئ ِّ
من و عمئل شئما بئرای شماسئت .شئما از آندئه مئن انجئام مئیدهئم بیزار یئد و مئن نیئز از آندئه
شئئما انجئئام مئئیدهیئ ئد بیئئزارم (دشئئتی .)362 :1377 ،امئئام حسئ ئین

بئئا ذکئئر ایئئن آیئ ئه،

بهصراحت به کفر ی ید اشاره کرده و صل و سازش با کفار را مردود شمرده است .شأن نئ ول
این آیه نیز درخصوص کفار است که به پیامبر

پیشنهاد کردنئد :یئکسئال تئو خئدای مئا و

یئکسئئال مئئا خئئدای تئئو را بپرسئئتیم و آیئه نئئازل مئیشئئود کئئه هئئرکس بئئرای خئئودش امئئور خئئود را
پیگیری نماید و سازش بین من و شما نیست (کافرون.)28 /

نامه به عبداهلل عمر بن سعید ،والی مکه
در این نامه فرمانئدار مکئه از امئام

مئیخواهئد تسئلیم ی یئد شئود .امئام

در پاسئخ بئه

فرماندار مکه چند نکته را متذکر میشود:
ئ ئ چناندئئه منظئئورت از پئئذیرفتن صئئل و تسئئلیمشئئدن ،خی ئر باشئئد و هئئدف حفئئظ مئئن و
نامه به فرماندار مکه میفرماید :هدف من دعوت مردم بئهسئوی خداپرسئتی اسئت و کجئای
برنامه من فتنهانگیزی است .دعوتکننئده بئهسئوی خئدا ،عملئش فتنئهگئری و تفرقئه ایجئاد
کردن نیست.
میفرماید :بهترین اماننامه نزد خداست و از همه اماننامههئا بئاالتر اسئت؛ پئس چئه نیئاز ی
به امان ی ید و اعوان و انصارش دارم؟
ئئئ امئئان آخئئرت در ترسئئیدن از خئئدا در دنیئئا اسئئت .حضئئرت

مئئیخواهئئد بئئه حئئا کم

بفهماند که از ی ید نترس و خداترس باش تا سعادت دنیا و آخرتت تأمین شود.

به مخالفان خود

ئ ئ از آنجئئا کئئه حئئا کم مکئئه قصئئد داشئئت بئئرای امئئام

امئئاننامئئه از ی ی ئد بگی ئرد ،امئئام

محتوای نامههای امام حسین

مسلمین است ،از نگاه خداوند دور نخواهد مانئد و پئاداش خواهئد داشئت .امئام

در ایئن
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نتیجه
پژوهش حاضر تالش کرد تا در پرتو بررسی مکاتبات امام سوم شیعیان بئه مخالفئانش بئه
نتای ارزندهای برسئد .شخصئیت نئامآور ی ماننئد امئام حسئین
اسئئت و در مکت ئ

کئه نئوه پیئامبر خئاتم

رسئئالت رشئئد کئئرده و از محضئئر پئئدر ب رگئئوارش ،ش ئیره جئئانش بئئا عئئدالت

تقو یت شدهاسئت ،نمئیتوانئد انحئراف دیئن جئدش را ببینئد و سئا کت بنشئیند .امئام

بئا

دقت در سالهایی که در خدمت برادر ب رگوارش بوده ،همه ز یر و بئم جامعئه اسئالمی آن روز
را شناخته و نسئخه درمئانی خئود را بئه مئردم ارائئه کئرده اسئت .در ایئن مکاتبئات ،بئهوضئوح،
فتنه را معرفی کرده و فتنه ب رگتری که معاو یه بئه امئت محمئد

ت ر یئق کئرده را نشئانه رفتئه

است .ابتدا بئه معرفئی معاو یئه پرداختئه و جنایئتهئای او را بئرمال کئرده تئا در دعئوت خئود بئه
همراهی عمومی ،با تردید مردم مواجه نشود .مردم در صدر اسالم بئه پیمئانهئا خیلئی وفئادار
بودند و امام

بئا بیئان بدعهئدی معاو یئه ،شئیرازه حکومئت او را بئه هئم ر یخئت .حئاال همئه

م ئیداننئئد کئئه ی ی ئد غیررسئئمی و نامشئئروع بئئر تخئئت نشسئئته اسئئت .در صئئدر اسئئالم ،بئئرای
اصحا

پیامبر

 ،حرمت فراوانی قائل بودنئد و امئام

بئا برشئمردن اسئامی کشئتههئایی

که به دست معاو یه شهید شده بودند ،بیتوجهی او را بئه پیئامبر خئدا

اثبئات کئرد .مئردم

به فسئق و فجئور و مئیگسئار ی حسئاس بودنئد و هنئوز رگئههئای اصئلی اسئالم جئان داشئت؛ از
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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این رو حضرت با برشمردن صفات پست ی ید ،عدم ذیحقئی و ی را بئرای زمامئدار ی امئت
اسالمی اعالم کرد .در ایئن مکاتبئات ،ضئمن بیئان حقئو خئود و جئرم و جنایئات معاو یئه ،از
هئئدایتگئئری هئئم غافئئل نبئئود و بئئه نحئئوی رسئئالت ارشئئادی خئئود را کئئه ذات ئی بئئود ،بئئه انجئئام
رسئئاند .در ایئن پئئژوهش بئئا تحلیئل نامئئههئئای رسئئای امئئام حسئین

 ،فلسئئفه قیئام و حرکئئت

ایشئان در عاشئورای  61تبیئین و ایئن نتیجئه گرفتئه شئد کئه بئرای نجئات بشئر یت از انحئئراف و
آم ئئوزش آزادگئ ئی و ّ
حر یئ ئت ،راهئ ئی ک ئئه ام ئئام انتخ ئئا ک ئئرده ب ئئود ،بهت ئئرین و تنه ئئاترین راه
رستگار ی بود.
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